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Tisztelt Bizottság!

I. Előzmények

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIil., 35|37/0lN4 he|yrajzi számon
nyilvántartott, természetben a Budapest VI[., Szerdahelyĺ u. 16. szćm a|atti, 17 m2
alapterületrĺ, utcai bejáratu, floldszinti nem lakás célú helyiség, amely azingat|an-nýlvántartás
ađata szennt iiz|et b e s o ro l ású.

A helyiségre 2012' április 1. napjátő|,2017. december 3I. napjáig érvényes béľleti szerzőđés
kertilt megkötésľe a Süci és Fia Kft-vel (székhely: 1086 Budapest, Szerdahelý u. I7.;
cégtregyzékszám: Cg.: 01-09-967955; képviseli: Süllei Gyöľgy ügyvezető) zöldség-gvĹimölcs
üzlet. és raktáľ céIjára.

A Süci és Fia Kft. ügyvezetóje Táľsaságunkná| je|ezte, hogy béľleti jogviszonyát meg kívánja
szüntetni, amely a bérleti szerződés 25. pontjźlban foglaltak alapján kĺjzös megegyezéssel
2013. július 3I. ĺap1źlta kertilt elfogadásra. A helýséget a Kisfalu Kft. onkormányzati
bázkeze|ő Irodáj a 20 I 3 . j úlius 3 0 - án birtokba vette.

A helýségre bérbevételi kérelmet nýjtott be a Csĺhák Bt. (székhely: 1086 Budapest, Teleki
téri piac 5014.; cégtregyzék szám.' 0|-06-771018; képviseli: iĘ. Csiha LászIő) képviselője' aki
a helýséget ĺroda céliáľa kívánja használni. Kérelemhez becsatolásra került a Kft.
cégkivonata, az igyvezetó A|áítási címpéldánya. A kérelem béľleti díj ajánlatot nem
tartalmaz.

A benyújtott iratok alapjźln megállapítható, hogy a kérę|mező a nemzeti vagyonľól szóló
20II. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bękezdés 1. pontja szerint átlźihatő szęrvezetnek minősül.

II. Indoklás

A helýségľe új bérbevétęli kérelem érkezett, amelyhez a Tisztelt Bizottság hozzájánilźsa
esetén abérleti díj fizetés folyamatos maľad, amelybevételt jelęntaz onkormányzatszámára.

III. Tényállás

A vizóräs helýség
3.760.. Ft/hó + Afa.

után aZ onkormánvzat közös költsésfizetési kötelezettsése:

A 35137l0lN4Łlrsz-ű, 17 m' alapteľületű, utcai bejźratu, Íöldszinti nem lakás célú helýség
forgalmi értéke: 2.444.000,. Ft. A bérleti díj megállapitása a nýlvántartási érték I00 oÁ-áĺak



figyelembe vételével kertilt megáI|apitásra. A helýségben végezni kívánt tevékenységhez
tartoző bérleti dij szorző 8 Yo, azaz a számitottbérleti díj osszege: 1'6.293"- Btlhő + Afa.

IV. Jogszabályi köľnyezet ĺsmeľtetése

Az onkormányzat tulajdonában ál1ó nem lakás céljáľa szo|gtiő helýségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.) sztlmí Budapest Józsefuáros onkormányzatireĺdelet2.
$ (1) a Kt. _ a rendeletben meghatátozott feladat- és hatáskor megosztás szeľint _

önkormányzati bérbeadói döntésľe a Y źrosgazdálkodási és Pénzügý Bizottságot jogosítja fel.

A lakások és helýségek bérletére, valamint az elidegenítésiikre vonatkozó egyes szabályokról
sző|ő t993. évi LXXVII. t<jrvény 38. $ (1) bekezdésę értelmében a felek a helýségbér
összegében szabadon állapodnak meg.

A kérelem elbírálásakor a bérleti díj megállapítása a Ręndelet 14. $ (1) bekezdése, és a
Képviselő-testtilet 24812013. (VI. 19.) számuhatźtrozata szerint történik. A Rendelet 14. $ (1)

bekezdése alapjźłĺ uj bérbeadás esetén a helyiség bérleti dijźĺnak mértékéľől a bérlő
kivźiasztása során kell megállapodni. A Képviselő-testtĺlet hatźlrozatának II. fejezet 7. pontja

értelmében a helýségbér alapjául a helýségeknek a jelen határozat és a Kt. más hatźrozata
szerint aktualizáIt beköltözhető forgalmi érték szolgál. A Képvisęlő-testĹilethatározatának II.

fejezet 8. a.) pontja értelmében a nettó 25M Ft érték alatti helýség esętén a béľleti dijat a

helyiség Áĺa nelnĺi beköltözhető forgalmi éľtékénęk I00 %-át alapulvéve kell meghatározni.

A helýségben végezni kívánt tevékenység Íigyelembevételével történik a bérleti díj
meghatćrozása, amely a|apján az iroďai tevékenysé ghez tartoző szorző 8 oÁ,

A Rendelet 14. $ (1) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlattétel az onkoľmźnyzatľészérő|
történik' a helyiség bérleti díjának méľtékét a Képviselő-testület hatźrozatźlban megállapított
bérleti díjak alapján kell megllatározni.

Képviselő-testületi határozat 9. pontja úgy rendelkezik, hogy a szźtmitott bérleti díj csupán

irányadóként funkcionál, a bérleti đij az a méľték, amelyről a béľlővel megállapodás kĺjthető.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés a|apján a leendő bérló a bérletí szqzőđés megkotését
mege|ozoen köteles a bérbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelo összeget óvadékként
megfizetni, va|amint a 17. $ (4) bekezdés a|apján kozjegyző elott egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat alźńrni.

V. Döntés taľtalmának részletes ismertetése

Javasoljuk a fenti címen lévő helyiség bérbeadásźi a Csihák Bt. részére iroda cé|jára,

határozott idóre 2O|8. decembęr 3l-ig, 16.293,- Ft/hó + Áfa béľletĺ + közüzemi- és kül<jn

szo|gá|tatźlsi díj ak ö sszegen.

vI. A döntés céljao pénzügyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiség kérelmező részére töľténő bérbeadását, a helýségnek a Kisfalu Kft
onkormányzati Házkeze|ő [roda részérő| tör1énő birtokbavételét követően, a számított bérleti
díjnak megfelelő 16.293,- Ft/hó + Afa osszegen,határozott idore, 2018. decembeľ 3I. napj6ig,

meľt így a helýségĺe befolyó bérleti díj fizetése folyamatos marađ, fedęzi az onkormtnyzat
közos koltség fizetési terhét, továbbá azon felül plusz bevételt is jelent. Amennýben nem adja
bérbe a helýséget az Onkormányzat, kiadásként havonta közĺjs költség fizetési kotelezettsége
keletkezik.

A helyiség bérbeadása pénzlůgyi fedezetet nem igényel.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a helýség bérbeadásával kapcsolatos

đöntését meshozni szíveskedi en.



Hatńľozatijavaslat

év. (.'.hó....nap). száműYárosgazdálkodási és Pénzügý Bizottsági hatátozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

I .) hozzLiárul a Budapest VIII', 35137l0lÁJ4 he|yrajzi számon nyl|vántartott, természetbeĺ a
Budapest VIII., Szeľdahelyi u. 16. szám a|att ta|á|hatő, 17 m" alaptertiletű, üľes,

onkormányzati tulajdonú, utcai, ťoldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásźlhoz, a
helyiség e|oző béľlőtol való biľtokba vételét követően határozott időľe 2018. dęcember 31-
ig, a Csihák Bt. részére, iroda cé|jźra, 16.293,. Ft/hó + Áfa bérleti ł kozüzemi- és ktilön
szolgáItatttsi díj ak <i s szegen.

f.) abér|eti szerzőđés megkötésének feltétęle, hogy az onkormányzat tulajdonában á1ló nem

lakás céljára szo|gáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.)

számí Budapest Józsefuáľosi onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjtn 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megĺtzetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése a|apjźn
kozjegyző elott egyoldalú k<jtelezeÍtségvá||alási nyilatkozat aláírźsát vá||a|ja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft, ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2013. szeptember 23.
A döntés végrehajtástltvégző szęwezeti egység: Kisfalu Kfl
A lakosság széles körét érintő dontések esetén javaslata akozzététel módjára

nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. szeptember 4.
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